
Zpráva 
11/94/18 
Výstavba bytového domu Akcíz 

Rada po projednání přijala usnesení č.822/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

I. schvaluje 

předloženou architektonickou studii na výstavbu bytového domu Akcíz zpracovanou 

Ing. arch. MgA. Michalem Fišerem, Malátova 13, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 

67215254. 

II. pověřuje 

starostu vypsáním výběrového řízení na projektanta na vyhotovení projektové 

dokumentace bytového domu Akcíz. 

(4-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

23.4. 2018 

Rada po projednání přijala usnesení č.851/18/RMČ v tomto znění: 

Rada po projednání 

souhlasí 

s podáním Žádosti o finanční podporu z Fondu rozvoje dostupného bydlení hl. m. 

Prahy, která je přílohou tohoto usnesení.  

(5-0-0) ÚKOL SPLNĚN 

7.5.2018 

Starosta informoval RMČ, že oslovil Ing. Šišku a v současné době probíhá příprava 

vyhlášení výběrového řízení. 

25.6.2018 

Jmenování komise pro otvírání obálek a hodnotící komise na akci: „Výstavba 
bytového domu Akcíz – zhotovení projektové dokumentace“  
Otvírání obálek proběhne dne 26.6.2018 
Rada po projednání přijala usnesení č.918/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 

jmenuje 

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Jan Hrdlička, 
Markéta Köhlerová, Ing. Jan Lukavec, Mgr. Renata Henych, Ing. Tomáš Dvořák. 
Náhradníci: Pavla Černá, Ing. Bronislava Lomozová 

(5-0-0) 

 

 



2.7.2018 

Rada po projednání přijala usnesení č.935/18/RMČ v tomto znění: 
Rada po projednání 
I. bere na vědomí  

informaci o výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Výstavba 

bytového domu Akcíz – zhotovení projektové dokumentace“.  

II. souhlasí 

ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Výstavba bytového domu Akcíz – 

zhotovení projektové dokumentace“ na návrh hodnotící komise s výběrem účastníka: 

MgA. Ing. Arch. Michal Fišer, Malátova 13, 150 00 Praha 5-Smíchov, IČ: 67215254 

jako dodavatele předmětu zakázky v celkové hodnotě 1 480 000,- Kč bez DPH, tj. 

1 790 800,- Kč s DPH, která byla poptána v souladu se Směrnicí č. 3 o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 10.1.2017. 

III. ukládá  

starostovi předložit návrh smlouvy ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstvu 

MČ Praha-Ďáblice. 

 

Doplnění: 

Bylo osloveno 7 firem, nabídku zaslaly 3: 

Mgr. Ing. arch Michal Fišer – 1.480 000,- Kč bez DPH, tj. 1.790 800,- Kč vč. DPH 

Ing. arch Václav Škarda – 1.630 000,- Kč bez DPH, tj. 1.972 300,- Kč vč. DPH 

spol. Šépka architekti – 1.498 000,- Kč bez DPH, tj. 1.812 580,- Kč vč. DPH 

 

 


